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RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie
Handelsnaam : Degreaser Extra P-60
UFI : PF72-70QK-Y00G-U87N
Productcode : 70000
Producttype : Mengsel van koolwaterstoffen
1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik
Hoofdgebruik categorie : Professioneel gebruik
Gebruik van het preparaat : Ontvetter / reiniger

1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen
Noodnummer : +31 (0)15 2514030  (08.00 - 17.00 GMT+1)

Land Organisatie/Bedrijf Adres Noodnummer Opmerking
België Centre Anti-

Poisons/Antigifcentrum
c/o Hôpital Central de la Base 
- Reine Astrid

Rue Bruyn 1
1120 Bruxelles/Brussel

+32 70 245 245 Alle dringende vragen over 
vergiftigingen: 070 245 245 
(gratis, 24/7), of indien 
onbereikbaar tel. 02 264 96 
30 (normaal tarief).

Nederland Nationaal Vergiftigingen 
Informatie Centrum

Huispostnummer B.00.118
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

+31 30 274 88 88 Uitsluitend bestemd om 
professionele hulpverleners te 
informeren bij acute 
vergiftigingen

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel
Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Mengsels/Stoffen: VIB EU > 2015: Volgens (EU) Verordening 2015/830, 2020/878 

(Bijlage II van REACH)
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315 
Aspiratiegevaar, Categorie 1 H304 
Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2 H411 
Volledige tekst van de H-zinnen: zie hoofdstuk 16

Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Schadelijk: kan 
longschade veroorzaken na verslikken. Irriterend voor de huid.
2.2. Etiketteringselementen
Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]Weer te geven extra etiketteringWeer te geven extra indeling(en)

Gevarenpictogrammen (CLP) :

GHS07 GHS08 GHS09
Signaalwoord (CLP) : Gevaar.
Gevarenaanduidingen (CLP) : H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

MPM International Oil Company
Cyclotronweg 1
2629 HN Delft Delft - Nederland
T +31 (0)15 2514030 - F +31 (0)15 2514031
msds@mpmoil.nl - www.mpmoil.nl

mailto:msds@mpmoil.nl
www.mpmoil.nl
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Veiligheidsaanbevelingen (CLP) : P264 - Na het werken met dit product handen grondig wassen.
P280 - Draag Beschermende handschoenen, Oogbescherming, Gelaatsbescherming, 
Beschermende kleding.
P301+P310+P331 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts 
raadplegen. GEEN braken opwekken.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.
P501 - Inhoud en verpakking afvoeren naar een goedgekeurde 
afvalverwijderingsinstallatie.

2.3. Andere gevaren
Andere gevaren die niet bijdragen tot de indeling : Herhaalde of lange kontakten kan huidontvetting of -uitdroging veroorzaken en leiden tot 

ongemak en dermatitis. Dit materiaal kan zich door uitvloeien of roeren elektrostatisch 
opladen en door statische ontlading ontvlammen. Dampen kunnen zich over grote 
afstanden verspreiden en door onstekingbronnen tot ontsteking, vlaminslag of explosie 
worden gebracht.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1. Stoffen
Niet van toepassing
3.2. Mengsels

Naam Productidentificatie % Indeling conform 
Verordening (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP]

kerosine (aardolie), met waterstof ontzwaveld; 
kerosine — niet gespecifieerd; [een complexe 
verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit 
de aardoliegrondstof door behandeling met waterstof 
om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide 
dat wordt verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, 
overwegend C9 tot en met C16, met een kooktraject 
van ongeveer 150 °C tot 290 °C (302 °F tot 554 °F).]

(CAS-Nr) 64742-81-0
(EG-Nr) 265-184-9
(EU Identificatie-Nr) 649-423-00-8

90 – 95 Flam. Liq. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

Oleylamine ethoxylaat (CAS-Nr) 26635-93-8
(EG-Nr) 500-048-7

1,5 – 2,5 Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Irrit. 2, H315
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400

Volledige tekst van de H-zinnen: zie rubriek 16

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Algemeen : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.
Na inademing : Breng slachtoffer in frisse lucht, in een rustige hoek, en indien noodzakelijk arts 

raadplegen. Bij bewusteloosheid in stabiele ligging op de zij brengen en een arts 
consulteren.

Na contact met de huid : Met veel water en zeep wassen. Verontreinigde kleding uittrekken. Verontreinigde kleding 
wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Na contact met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met geopend ooglid 10 tot 15 minuten met 
stromend water spoelen. Arts raadplegen bij blijvende irritatie.

Na opname door de mond : GEEN braken opwekken. Onmiddellijk een arts raadplegen. Rijkelijk water in kleine slokjes 
laten drinken (verdunningseffect).

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten
Na inademing : Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
Na contact met de huid : Langdurig contact kan lichte irritatie veroorzaken.
Na contact met de ogen : Irritatie van de ogen.
Na opname door de mond : Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling
Bij longirritatie: eerste behandeling met corticoïde-spray, b.v. auxiloson-, pulmicort-doseeraërosol (auxiloson en pulmicort zijn geregistreerde 
handelsmerken).

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1. Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen : Blusmaatregelen afstemmen op de omgeving. Kooldioxide (CO2). Zand. Poeder. Schuim.
Ongeschikte blusmiddelen : Sterke waterstraal.
5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt
Brandgevaar : Bij verhitting/verbranding: vorming van (zeer) giftige gassen/dampen o.a.: 

koolstofmonoxide/koolstofdioxide.
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5.3. Advies voor brandweerlieden
Voorzorgsmaatregelen tegen brand : Brandzone niet betreden zonder geschikte veiligheidsuitrusting, inclusief 

ademhalingsbescherming.
Blusinstructies : Geen waterstraal gebruiken.
Bescherming tijdens brandbestrijding : In geval van brand: Beschermende ademhalingsapparatuur met perslucht dragen.
Overige informatie : Ter bescherming van personen en koeling van containers, in het gevarengebied 

watersproeistraal inzetten. Gecontamineerd bluswater afzonderlijk verzamelen. Dit mag 
niet in de riolering of afvalwaterstroom terechtkomen.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Algemene maatregelen : Damp/spuitnevel niet inademen. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Voor 

voldoende ventilatie zorgen.

6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/het 

gezicht. Handschoenen.
Noodprocedures : Bij het uittreden van gas of het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie 

verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.

6.1.2. Voor de hulpdiensten
Beschermingsmiddelen : Adembescherming dragen.
6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen
Niet in het grondwater, oppervlaktewater of de riolering laten lopen. Niet in de grond/ondergrond terecht laten komen. Bij het uittreden van gas of 
het binnendringen in wateren, bodem of kanalisatie verantwoordelijke instanties daarvan op de hoogte brengen.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal
Reinigingsmethodes : Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend 

materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. Opnemen in een absorberend 
materiaal (bij voorbeeld zand, zaagmeel, neutrale absorberende korrel, silica gel).

Bijkomende informatie : Een harde vloer kan glad worden indien gemorst.
6.4. Verwijzing naar andere rubrieken
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13. Informatie inzake persoonlijke beschermingsmiddelen - zie hoofdstuk 8. Informatie inzake veilig 
gebruik - zie hoofdstuk 7.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel
Extra gevaren bij verwerking : Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen grote afstanden langs de grond afleggen, 

alvorens te ontbranden en terug te keren naar de bron.
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van 
de stof of het mengsel

: Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. Aerosolvorming 
vermijden. Bij vul-, overgiet- en doseerwerkzaamheden evenals bij het nemen van proeven 
moet zo mogelijk gebruikt worden: gesloten installaties. Gewoonlijk zijn zowel een 
plaatselijke ventilatie als een algemene ventilatie van de ruimte vereist.

Hygiënische maatregelen : Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Vermijd onnodige blootstelling. Voor werkpauze 
en werkeinde handen wassen.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Technische maatregelen : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde 

plaats.
Opslagplaats : In gesloten verpakking op een koele en goed geventileerde plaats bewaren.
Verpakkingsmateriaal : Geschikt materiaal voor Vaten: Roestvrij staal. polyethyleen. Ongeschikt materiaal voor 

Vaten: Butylrubber.
7.3. Specifiek eindgebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
8.1. Controleparameters
Degreaser Extra P-60 
Nederland Grenswaarde TGG 8H (mg/m³) 575 mg/m³

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Technische maatregelen:
Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Tegen ontploffing beschermde installaties, apparatuur, afzuiginstallaties, apparaten etc. 
gebruiken.

Persoonlijke beschermingsuitrusting:
Veiligheidsbril. Handschoenen.
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Materiaalkeuze beschermende kleding:

Beschermingshandschoenen tegen chemicaliën moeten in hun uitvoering afhankelijk van de concentatie van de gevaarlijke en -hoeveelheid 
speciaal voor de werkplek uitgekozen worden. Geschikt materiaal: NBR (Nitrilkautschuk). PVA (polyvinylalcohol). PVC (Polyvinylchloride).
 

Bescherming van de handen:

Bij kans op huidcontact: Draag geschikte handschoenen.

Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril

Huid en lichaam bescherming:

Overall.
 

Bescherming van de ademhalingswegen:

Als technische afzuig- of ventilatiemaatregelen niet mogelijk of onvoldoende zijn, moet adembescherming gedragen worden. Geschikte 
ademhalingsapparatuur: geheel-/half/kwartmasker (DIN EN 136/140). filterapparaat (volgelaatsmasker of mondstukgarnituur) met filter: type A

Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

 
Overige informatie:
De bij de omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden nageleefd. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Fysische toestand : Vloeibaar
Kleur : donkergeel.
Geur : karakteristiek.
Geurdrempelwaarde : Geen gegevens beschikbaar
pH : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve verdampingssnelheid (butylacetaat=1) : Geen gegevens beschikbaar
Smeltpunt : < 0 °C
Vriespunt : Geen gegevens beschikbaar
Kookpunt : > 100 °C 1013 hPa
Vlampunt : > 63 °C
Zelfontbrandingstemperatuur : > 250 °C
Ontledingstemperatuur : Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast,gas) : Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning : < 5 hPa 20C
Relatieve dampdichtheid bij 20 °C : Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dichtheid : Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid : 800 g/l
Oplosbaarheid : Water: emulgeerbaar
Log Pow : < 3
Viscositeit, kinematisch : Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit, dynamisch : Geen gegevens beschikbaar
Ontploffingseigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Oxiderende eigenschappen : Geen gegevens beschikbaar
Explosiegrenzen : Geen gegevens beschikbaar
9.2. Overige informatie
VOC-gehalte : 792 g/l

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit
Geen aanvullende informatie beschikbaar
10.2. Chemische stabiliteit
Het product is stabiel bij normale verwerkings- en opslagvoorwaarden.
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10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiksomstandigheden.
10.4. Te vermijden omstandigheden
Dit materiaal kan door hitte, vonken, vlammen of andere ontstekingsbronnen (bijv. statische elektriciteit, ontstekingsvlammen, 
mechanische/elektrische uitrusting en elektronische apparaten zoals mobiele telefoons, computers en pagers die niet intrinsiek veilig zijn 
gecetificeerd. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken - Niet roken.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen
Sterk oxidatiemiddel.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten
Bij verbranding: vorming van schadelijk/irriterende gassen/dampen o.a.: koolstofmonoxide/koolstofdioxide.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit (oraal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (dermaal) : Niet ingedeeld
Acute toxiciteit (inhalatie) : Niet ingedeeld

Degreaser Extra P-60 
LD50 oraal rat > 2000 mg/kg

LD50 dermaal rat > 2000 mg/kg

Huidcorrosie/-irritatie : Veroorzaakt huidirritatie.
Ernstig oogletsel/oogirritatie : Niet ingedeeld
Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid : Niet ingedeeld
Mutageniteit in geslachtscellen : Niet ingedeeld (Geen indicatie op mutageniteit van de kiemcellen van de mens.)
Kankerverwekkendheid : Niet ingedeeld

Giftigheid voor de voortplanting : Niet ingedeeld (Deze stof voldoet niet aan de criteria met betrekking tot de CMR-
categorieën 1 of 2.)

kerosine (aardolie), met waterstof ontzwaveld; kerosine — niet gespecifieerd; [een complexe verzameling 
koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de aardoliegrondstof door behandeling met waterstof om organische zwavel om 
te zetten in waterstofsulfide dat wordt verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C tot 290 °C (302 °F tot 554 °F).] (64742-81-0)
NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P) ≥ 3000 mg/kg lichaamsgewicht Animal: rat, Animal sex: male

STOT bij eenmalige blootstelling : Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling : Niet ingedeeld
Aanvullende informatie : Langer of herhaaldelijk contact met huid of slijmvliezen leidt tot irritatiesymptomen zoals 

roodheid, blaasjesvorming, huidonsteking etc.
Gevaar bij inademing : Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie
12.1. Toxiciteit
Algemeen : Een deel van de componenten is moeilijk biologisch afbreekbaar.
Ecologie - water : Vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn 

schadelijke effecten veroorzaken.
Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte 
termijn

: Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op 
lange termijn

: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

12.2. Persistentie en afbreekbaarheid
Degreaser Extra P-60 
Persistentie en afbreekbaarheid Niet oplosbaar in water, dus zeer beperkt biologisch afbreekbaar.
12.3. Bioaccumulatie
Degreaser Extra P-60 
Log Pow < 3

Bioaccumulatie Geen aanwijzing op bioaccumulatiepotentieel.
12.4. Mobiliteit in de bodem
Degreaser Extra P-60 
Bodem Geen gegevens beschikbaar.
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12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Andere schadelijke effecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden
Regionale wetgeving (afval) : Afvalverwerking volgens nationale of regionale wetgeving.
Aanbevelingen voor afvoer product of verpakking : Aflevering bij een erkend afvalverwerkingsbedrijf. Gecontamineerde verpakkingen moeten 

compleet leeggemaakt worden en kunnen na adequate reiniging hergebruikt worden. 
Vervuilde verpakkingen moeten zoals de oorspronkelijke inhoud behandeld worden.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer
Overeenkomstig met ADR / IMDG

ADR IMDG

14.1. VN-nummer
UN 3082 UN 3082

14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
MILIEUGEVAARLIJKE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
((bevat kerosine met 
waterstof behandeld, 

oleylamine ethoxylaat))

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat))

Omschrijving vervoerdocument

UN 3082 
MILIEUGEVAARLIJKE 
VLOEISTOF, N.E.G. 
((bevat kerosine met 
waterstof behandeld, 

oleylamine ethoxylaat)), 9, 
III, (-)

UN 3082 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((contains kerosene-hydrogen treated, 
oleylamine ethoxylaat)), 9, III, MARINE POLLUTANT

14.3. Transportgevarenklasse(n)
9 9

 

14.4. Verpakkingsgroep
III III

14.5. Milieugevaren
Milieugevaarlijk : Ja Milieugevaarlijk : Ja

Mariene verontreiniging : Ja

Geen aanvullende informatie beschikbaar
14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Wegtransport
Classificatiecode (ADR) : M6 
Gelimiteerde hoeveelheden (ADR) : 5l
Vervoerscategorie (ADR) : 3
Gevaarsidentificatienummer (Kemler-nr.) : 90 
Oranje identificatiebord :

Code voor beperkingen in tunnels (ADR) : - 

Transport op open zee
Beperkte hoeveelheden (IMDG) : 5 L
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Nr. NS (Brand) : F-A
Nr. NS (Verspilling) : S-F
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code
Niet van toepassing

RUBRIEK 15: Regelgeving
15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
15.1.1. EU-voorschriften

Bevat geen stoffen waarvoor beperkingen gelden op grond van bijlage XVII van REACH
Bevat geen stoffen van de kandidaatslijst van REACH
Bevat geen enkele stof die in Bijlage XIV van REACH staat vermeld
Bevat geen stoffen die vallen onder verordening (EU) nr. 649/2012 van Het Europees Parlement en van de Raad van 4 juli 2012 betreffende de in- 
en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen.
Bevat geen stof (stoffen) die valt (vallen) onder Verordening (EU) nr. 2019/1021 van Het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 
betreffende persistente organische verontreinigende stoffen.

 
VOC-gehalte : 792 g/l

15.1.2. Nationale voorschriften

Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : kerosine (aardolie), met waterstof ontzwaveld; kerosine — niet gespecifieerd; [een 

complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de aardoliegrondstof door 
behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt 
verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C tot 290 °C (302 °F tot 554 °F).] is aanwezig

SZW-lijst van mutagene stoffen : kerosine (aardolie), met waterstof ontzwaveld; kerosine — niet gespecifieerd; [een 
complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de aardoliegrondstof door 
behandeling met waterstof om organische zwavel om te zetten in waterstofsulfide dat wordt 
verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C9 tot en met C16, met een 
kooktraject van ongeveer 150 °C tot 290 °C (302 °F tot 554 °F).] is aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Borstvoeding

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting 
giftige stoffen – Ontwikkeling

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling
Geen aanvullende informatie beschikbaar

RUBRIEK 16: Overige informatie
Vermelding van wijzigingen:

Rubriek Gewijzigd item Wijziging Opmerkingen

Beperkte hoeveelheden (IMDG) Toegevoegd

Uitgezonderde hoeveelheden 
(IMDG)

Toegevoegd

Nr. NS (Verspilling) Toegevoegd

Nr. NS (Brand) Toegevoegd

Datum herziening Gewijzigd

2.1 Indeling conform Verordening 
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gewijzigd

2.2 Gevarenpictogrammen (CLP) Gewijzigd

2.2 Veiligheidsaanbevelingen (CLP) Gewijzigd

2.2 Gevarenaanduidingen (CLP) Gewijzigd

3 Samenstelling en informatie over 
de bestanddelen

Gewijzigd

14.6 Gelimiteerde hoeveelheden 
(ADR)

Toegevoegd
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 Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

Acute Tox. 4 (Oral) Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4

Aquatic Acute 1 Acuut gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 1

Aquatic Chronic 2 Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2

Asp. Tox. 1 Aspiratiegevaar, Categorie 1

Eye Dam. 1 Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1

Flam. Liq. 3 Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 3

Skin Irrit. 2 Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

H226 Ontvlambare vloeistof en damp.

H302 Schadelijk bij inslikken.

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

H315 Veroorzaakt huidirritatie.

H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.

H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.

H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

SDS MPM REACH
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, 
veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.


